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A budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (rövid nevén:
a CESCI), valamint a Somorján működő Fórum Kisebbségkutató Intézet közös pályázatot valósított meg a
Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.

Percről percre
12 58

Főgonosz lesz Schwarzeneggerből?

12 49

FOCUS:Markánsan csökkent a Smer
népszerűsége

12 29

KORRUPCIÓ: Kutyaszorítóban a
Somorján letartóztatott oroszok

12 08

Győzike nemzőképtelen

24 óra hírei

Archívum

Kapcsolódó cikkek
Németh Zsolt: a gyűlöletre uszítás merénylet a
nemzet ellen
Határon átnyúló együttműködés keretén belül
fejleszt a győri Kisfaludy könyvtár és a Fórum
Intézet
Vándorkiállítás a magyar nyelv elmúlt századbeli
szlovákiai használatáról
Egy év múlva komppal mehetünk Bősről
Magyarországra
Hainburg–Somorja 2012

Hozzászólások Legfrissebb Legtöbb
A Határ-érték elnevezésű, HUSK/1001/.2.5.2/0057 kódszámú projekt célja annak vizsgálata volt, hogy miként
hasznosultak az 1999 óta a magyar–szlovák határtérségben felhasznált uniós források.

BŰNÜGY: Vizsgálati fogságba került az ámokfutó bakai
gyújtogató
amugy feltünt másnak is, hogy az okozott kárt simán
kifizette volna helyszinen?
(xTOMMYx, 2013. szeptember 9. - 22:41)

A partnerek olyan kezdeményezéseket kerestek az elmúlt 13 év terméséből, amelyek mintaként szolgálhatnak a
következő, 2014–2020-as programozási időszakra. A kiválasztás alapja az volt, hogy a határ két oldaláról származó
partnerek ne egyetlen pályázat idejére álljanak össze, hanem tervezzenek hosszú távon, keressenek közös
stratégiai célokat, és több cikluson keresztül valósítsák meg ezeket a közös stratégiai célokat, együtt.

MEDVETÁMADÁS: Öt perc alatt marások tucatja...
...és,ez így megy majd tovább,ameddig le nem harapja majd
egy arratévedt medve a parlamentben is
(Lali Ki, 2013. szeptember 9. - 10:47)

A legjobb kezdeményezések népszerűsítése céljából a partnerek adatbázist építettek, végigjárták a határtérséget,
egy információs portált létesítettek és egy kétnyelvű nyomtatott magazin, valamint négy film segítségével a
szélesebb (szakmai) közönséggel is megismertették a modell értékű projekteket.

TRAGÉDIA: Egész iskolájuk gyászolja a meggyilkolt fiatal
lányokat
Az ilyen álatot fel kelene támasztani és lasu tuzon
mepirítani aztán ezt még egypárszor megisméte
(belfegor, 2013. szeptember 5. - 10:10)

A projekt záró konferenciájára 2013. augusztus 27-én Somorján került sor, ahol a konkrét projekten túlmenően szó
volt a magyar–szlovák programok eddigi tapasztalatairól, az új programozási időszakra vonatkozó tervekről,
elképzelésekről. Megszólaltak a jelenlegi program képviselői, az új program készítői, valamint a konkrét pályázatok
megvalósítói, akik személyes tapasztalataikról is beszámoltak.
A konferencia keretében levetítésre került egy projektet bemutató rövidfilm is.
További részletek a projekt és a partnerek honlapján:

TRAGIKUS BALESET: Motorkerékpár és személygépkocsi
ütközött - a motoros meghalt
Sajnálom szegény embert de nem biztos hogy eszetlenul
vagy felelotlenul utazott elég egy kis figy
(belfegor, 2013. szeptember 5. - 10:02)
Egy héttel csúszik a tanítás kezdete a Szabó Gyula
Alapiskolában
...én is azt mondom,...pedig, minden rendben van,-nem

További részletek a projekt és a partnerek honlapján:

igaz?
(Lali Ki, 2013. szeptember 3. - 15:15)
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Régió Fórum Intézet határon átnyúló együttműködés Somorja
reklama ETARGET

Ste v registri dlžníkov?
Pôžičky bez kontroly registra nájdete v našej databáze pôžičiek!
www.penazne-pozic ky.sk

Rady pre mamičky
Všetko o tehotenstve nájdete vo svete Pampers.
www.Pampers.sk/sk

Last minute Kuba z Viedne
Karibská Kuba až o *40% lacnejšie.* Zájazdy od veľkých rakúskych CK.
Keress bennünket a Facebookon!
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Csatlakozz egy klikkeléssel

16.348 ember kedveli parameter.s k oldalát.
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Regisztráció

Ha látni szeretnéd, mit csinálnak az ismerőseid

SZÁMLALOTTÓ: Mától nagy nyerem ényekért küzdhet bá
241 személy ajánlja ezt.
DROGFOGÁS: 90 ezer euró értékben foglaltak le...
164 személy ajánlja ezt.
GYILKOSSÁG: Kilencéves lányuk végignézte...
21 személy ajánlja ezt.
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